
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag 

Voorzitter veiligheidsregio 

Datum 

Betreft Aanwijzing evenementen afgelasten 

Geachte Voorzitter, 

De ontwikkelingen met het coronavirus maken het mij noodzakelijk om 

verdergaande maatregelen te treffen en ik doe daarbij een beroep op uw inzet. 

Gehoord hebbende het advies van het Outbreak Management Team en het 

Bestuurlijk Afstemmingsoverleg van 12 maart 2020 en zoals besproken met uw 

vertegenwoordiger in de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb), laat ik u 

weten dat ik u op basis van artikel 7 van de Wet publieke gezondheid en met 

inachtneming van artikel 39, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio's, opdracht 

geef om uw bevoegdheden op het terrein van openbare orde en veiligheid in te 

zetten om de verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. 

Ik geef u opdracht om alle evenementen met meer dan 100 personen in uw regio 

in de periode van 13 maart tot en met 31 maart 2020 af te gelasten. Dat geldt 

ook voor publieke locaties, zoals musea, concertzalen, theaters en sportclubs en 

sportwedstrijden. 

Ik kan mij goed voorstellen dat het enige tijd kost om dit in te regelen maar ik 

dring daarbij aan op spoed. 

Ik verzoek u mij en de minister van Justitie en Veiligheid met enige regelmaat te 

informeren over de voortgang van deze maatregel, in het bijzonder als u 

problemen ervaart bij de uitvoering. 

Hoogachtend, 

Me e namens de minis r van Justitie en Veiligheid, 

de inister voor Medisch Zorg 

en S 

Directie Publieke Gezondheid 

Bezoekadres 

Parnassusplein 5 

2511 vx Den Haag 

T 070 340 79 11 

F 070 340 78 34 

www.rijksoverheid.nl 

Kenmerk 

1662578-203166-PG 

Uw brief 

Bijlage(n) 
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Uw brief 

Datum 
Betreft 	Tweede aanvulling op aanwijzing COVID-19 

Geachte voorzitter, 

In aanvulling op de aanwijzingen voor bestrijding van de uitbraak van COVID-19 
d.d. 13 en 15 maart 2020, geef ik u onderstaande opdracht. 

Gehoord hebbende het advies van het Outbreak Management Team en het Be-
stuurlijk Afstemmingsoverleg van 12 maart 2020 heeft de Ministeriële Commissie 
Crisisbeheersing op 15 maart 2020 besloten dat er vanaf 16 maart 2020 tot en 
met 6 april 2020 geen onderwijsactiviteiten en geen opvang geboden mogen wor-
den in onderwijsinstellingenl en verblijven voor kinderopvang en gastouderop-
vang2  met enkele uitzonderingen die hierna worden beschreven. 

De locaties kunnen, en moeten waar nodig, wel gebruikt worden voor: 
- de organisatie van onderwijs op afstand, waarbij studenten en leerlingen via 

een (digitaal) medium onderwijs krijgen in de thuissituatie; 
- de (nood)opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of 

voor vitale processen, zoals beschreven op www.rijksoverheid.nl. De noodop-
vang wordt georganiseerd door gemeenten, ondersteund door de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten; 
de organisatie van toetsing en examens, mits zorgvuldige maatregelen zijn 
getroffen om het risico van besmetting te beperken. 

Als u constateert dat onderwijsinstellingen of aanbieders van kinderopvang of 
gastouderopvang zich niet aan deze crisismaatregel houden en er aanhoudend 
meer leerlingen, studenten of kinderen aanwezig zijn op een locatie dan nodig is 
voor de bovengenoemde doelen, geef ik u opdracht op basis van artikel 7 van de 
Wet publieke gezondheid en met inachtneming van artikel 39, eerste lid, van de 
Wet veiligheidsregio's, de onderwijsinstelling of het verblijf voor kinderopvang of 
gastouderopvang te sluiten, bijvoorbeeld met behulp van een noodbevel. Voor de 

Bijiage(n) 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief. 

1 Dit geldt niet voor scholen bij gesloten residentiële instellingen. 
2  In de zin van de Wet kinderopvang. 
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handhaving kunt u eventueel ook gebruik maken van artikel 47 van de Wet pu

blieke gezondheid. 

Als u problemen ervaart bij de uitvoering, verzoek ik u contact op te nemen met 

het coronateam van het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC-N). 

Hoogachtend, 

Mede namens de minister van JenV, 

de minister voor Medische Zorg 

en Sport, 

Bruno Bruins 

Directie Publieke Gezondheid 

Kenmerk 

1663666-203280-PG 
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Datum 	24 maart 2020 
Betreft 	Aanvulling aanwijzing COVID-19 

Geachte voorzitter, 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Directie Publieke Gezondheid 

Bezoekadres 
Parnassusplein 5 
2511 VX Den Haag 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
www.rijksoverheid.n1 

Kenmerk 
1666478-203555-PG 

Uw brief 

Bijiage(n) 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief. 

Gehoord hebbende het advies van het Outbreak Management Team en het Be-
stuurlijk Afstemmingsoverleg van 23 maart 2020 en na overleg in de Ministeriële 
Commissie Crisisbeheersing van 23 maart 2020, geef ik u op basis van artikel 7 
van de Wet publieke gezondheid, in aanvulling op de eerdere aanwijzingen voor 
bestrijding van de uitbraak van COVID-19, onderstaande opdracht. 

U dient uw bevoegdheden op het terrein van openbare orde en veiligheid als be-
doeld in artikel 39 van de Wet veiligheidsregio's, waaronder, indien nodig, het op-
nemen van voorschriften in een noodverordening als bedoeld in artikel 176 van de 
Gemeentewet, in te zetten opdat zo spoedig mogelijk na deze aanwijzing de vol-
gende maatregelen worden getroffen: 

1. Verbod voor alle vergunningsplichtige en meldplichtige evenementen tot 1 juni 
2020. 

2. Verbod voor alle overige samenkomsten, waarbij uitzonderingen gelden voor de 
volgende samenkomsten, mits betrokkenen te allen tijde 1,5 meter afstand hou-
den tot de dichtstbijzijnde persoon: 
- wettelijk verplichte samenkomsten, zoals vergaderingen van gemeenteraden, 
mits daarbij niet meer dan 100 personen aanwezig zijn, alsook vergaderingen van 
de Staten-Generaal; 
- samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaam-
heden van instellingen, bedrijven en andere organisaties, mits daarbij niet meer 
dan 100 personen aanwezig zijn 
- uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen mits daarbij niet meer dan 30 personen 
aanwezig zijn; 
- samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard, mits daarbij niet 
meer dan 30 personen aanwezig zijn. 
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3. Sluiten van casino's, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen, alsook 
sluiten van zaken waarbinnen op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen 
worden uitgeoefend, zoals kapperszaken en nagelsalons. 

4. Verbod op het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen, waaronder 
masseurs, kappers, nagelstylisten, escortservices en rij-instructeurs, voor zover 
deze beroepen niet naar behoren met inachtneming van 1,5 meter afstand tot de 
klant kunnen worden uitgeoefend. Uitgezonderd is de uitoefening van (para)medi-
sche beroepen, mits voor deze uitoefening een individuele medische indicatie be-
staat en daarbij door de beoefenaar alle in verband met COVID-19 benodigde hy-
giënevereisten in acht worden genomen. 

5. Sluiten van winkels en markten, of beëindigen van openbaar vervoer, indien 
deze voorzieningen zich niet of niet in voldoende mate houden aan de verwezenlij-
king van de beperkende maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 me-
ter afstand tussen alle in de voorziening aanwezige personen, of aan het op ade-
quate wijze zichtbaar duidelijk maken daarvan. 

6. Sluiten van alle vormen van locaties, waaronder vakantieparken, campings, 
parken, natuurgebieden en stranden, indien op deze locaties niet of niet in vol-
doende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 
meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen of het niet 
in acht nemen daarvan dreigt. 

7. Instellen van een verbod op al dan niet toevallige groepsvorming in (bepaalde 
delen van) de publieke ruimte. Onder groepsvorming wordt hierbij verstaan: drie 
of meer personen die daarbij niet of niet in voldoende mate een onderlinge af-
stand van 1,5 meter in acht nemen. Van groepsvorming is geen sprake indien het 
personen betreft die een gezamenlijk huishouden vormen. Daarnaast is van 
groepsvorming geen sprake als het kinderen tot en met 12 jaar betreft die samen-
spelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden die daarbij onderling 
een afstand van 1,5 meter in acht nemen. 

De onder 2 en 3 bedoelde verboden dient u op te nemen in een noodverordening. 
Voor de onder 4 tot en met 7 genoemde maatregelen kunt u een voorziening in de 
noodverordening te treffen, opdat optreden krachtens die verordening mogelijk is 
indien dat noodzakelijk is. 

De onder 2 tot en met 7 bedoelde maatregelen zullen uiterlijk 6 april 2020 worden 
heroverwogen. 

Directie Publieke Gezondheid 

Kenmerk 
1666478-203555-PG 
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Ik verzoek u mij en de minister van Justitie en Veiligheid met enige regelmaat te 

informeren over de voortgang van deze maatregelen. Als u problemen ervaart bij 

de uitvoering, verzoek ik u contact op te nemen met het coronateam van het Lan

delijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC-N). 

Hoogachtend, 

Mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, 

de minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, 

Hugo de Jonge 

Directie Publieke Gezondheid 

Kenmerk 

1666478-203555-PG 
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Datum 
	1 6 APR, 2020 

Betreft 	Aanvullende aanwijzing COVID-19 maatregelen 
inkomende passagiers uit hoog-risicolanden 

Geachte voorzitter, 

De ontwikkelingen omtrent het coronavirus (COVID-19) maken het noodzakelijk 
om aanvullende maatregelen te treffen voor reizigers die vanuit hoog-
risicogebieden naar Nederland vliegen. Gelet op de wijdverspreide transmissie van 
het coronavirus, acht ik maatregelen passend. Doel is de instroom van passagiers 
die mogelijk COVID-19 bij zich dragen in Nederland zoveel mogelijk te beperken 
èn mogelijke verspreiding van COVID-19 te voorkomen. 

De aanvullende maatregelen voor inkomend vliegverkeer bestaan uit de invoering 
van een verplichte gezondheidsverklaring voor reizigers afkomstig uit hoog-
risicogebieden en voor de door de overheid georganiseerde repatriëringsvluchten. 
Reizigers vullen een gezondheidsverklaring volledig in vóór het boarden. Als 
reizigers dat niet doen of klachten hebben die passen bij COVID-19 zal hen door 
de luchtvaartmaatschappijen de toegang tot de vlucht worden ontzegd. Daarnaast 
wordt reizigers uit hoog-risicogebieden dringend geadviseerd om 14 dagen in 
thuisquarantaine te gaan. Hierover dienen luchtvaartmaatschappijen voorlichting 
te geven. In het kader van de invoering van deze maatregelen doe ik opnieuw een 
beroep op uw inzet. 

Op basis van artikel 7 van de Wet publieke gezondheid verzoek ik u om uw 
bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 35, 54 en 55 in te zetten om de verdere 
verspreiding van COVID-19 in Nederland tegen te gaan. 

Gezondheidsverklaring 
Passagiers dienen direct voor het vertrek vanuit het hoog-risicogebied een 
verklaring in te vullen met vragen over gezondheidsklachten die passen bij 
COVID-19. Indien geen gezondheidsverklaring kan worden getoond omdat zij 
klachten hadden die passen bij COVID-19, zal hen door luchtvaartmaatschappijen 
de toegang tot de vlucht moeten worden ontzegd. Bij het tonen van de 
gezondheidsverklaring wordt de luchtvaartmaatschappij geadviseerd een visuele 
observatie uit te voeren ten behoeve van de gezondheidsverklaring en de reizigers 
op basis van de gebruikelijke "fit to fly" procedures van de betreffende 
luchtvaartmaatschappij. 

Voor de definitie van hoog-risicogebieden zal worden aangesloten op de lijst van 
gebieden die het Europees Luchtvaartagentschap (EASA) bijhoudt. Deze lijst wordt 
door EASA gepubliceerd op de volgende website: 

Bijlage(n) 
Gezondheidsverklaring 
Flyers 
Handelingsprotocol 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief. 
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www.easa.euroba.eu/SD-2020-01/Airriorts. In overleg met het RIVM wordt 
bekeken welke aanvullingen er op de lijst nodig zijn. De lijst van EASA wordt in 
ieder geval periodiek geactualiseerd. 

U dient er bij aankomst op de luchthaven voor te zorgen dat wordt gecontroleerd 
of bovengenoemde maatregelen inderdaad zijn toegepast, waarbij ook 
(steekproefsgewijs) gevraagd wordt de gezondheidsverklaring te tonen. Bij het 
opvragen hiervan worden reizigers, op basis van bijgevoegd handelingsprotocol, 
geïnformeerd over de geldende maatregelen in Nederland. 

Deze informatieverstrekking en advisering is geen handeling voorbehouden aan 
medisch professionals. Afhankelijk van de luchthaven kan dit door de luchthaven 
worden uitgevoerd en door of in samenwerking met personeel van de 
veiligheidsregio. Ik verzoek u voor het uitvoeren van deze maatregelen, indien 
nodig, beschermingsmiddelen beschikbaar te stellen vanuit de regionale voorraad. 

Indien de inkomende passagier beschikt over de gezondheidsverklaring en ook 
anderszins niet blijkt van twijfel omtrent een mogelijke besmetting van de 
reiziger, kan de controle bij aankomst verder beperkt blijven. Zo niet, dan zal bij 
aankomst een verdergaande controle plaatsvinden, waarbij de GGD zal worden 
betrokken. 

Thuisquarantaine 
In aanvulling op bovenstaande wordt u tevens verzocht om bij de luchthavens 
kenbaar te maken dat reizigers moeten worden geïnformeerd over het dringende 
advies dat ze 14 dagen thuisquarantaine in acht moeten nemen als ze afkomstig 
zijn uit een hoog-risicogebied en deelnemen aan een door de overheid 
georganiseerde repatriëringsvlucht. Van de dringend geadviseerde 
thuisquarantaine zijn de crewleden van de luchtvaartmaatschappij, medisch 
personeel, zeevarenden en diplomaten uitgezonderd. 

Daarnaast geldt dat álle passagiers voordat zij het Nederlands grondgebied 
betreden goed moeten worden geïnformeerd over het Nederlandse beleid met 
betrekking tot COVID-19. Volgens de geldende adviezen worden de overige 
reizigers aangeraden, net als alle andere Nederlanders bij voorkeur thuis te 
blijven, bij klachten in thuisquarantaine te gaan en zich te houden aan de 
geldende gedragsregels in Nederland. Hiervoor moet informatie worden gedeeld 
waarin de oproep 'blijf thuis' en het monitoren van de gezondheid wordt 
benadrukt en uitgelegd. Ook moeten flyers worden gedeeld met de 
(gedrags)regels, medische protocollen en hygiëne-maatregelen die gelden in 
Nederland. Zowel de gezondheidsverklaring als de gedragsregels mogen ook 
digitaal verstrekt worden aan de passagiers door de luchtvaartmaatschappijen en 
aanvullend om te roepen tijdens de vlucht. 

Deze maatregelen zijn van toepassing voor alle luchthavens in Nederland die op 
grond van artikel 48 van de Wet publieke gezondheid zijn aangewezen. Het gaat 
dan om de volgende luchthavens: Amsterdam Airport Schiphol, Maastricht Aachen 
Airport, Rotterdam The Hague Airport, Eindhoven Airport en Groningen Airport 
Eelde. 

Bij passagiers die tijdens of na de vlucht klachten ontwikkelen die wijzen op een 
verdenking van besmetting met COVID-19 wordt direct contact gelegd met de 
GGD. Hiervoor gelden de reeds bestaande procedures, zoals opgenomen in het 
draaiboek Infectieziektebestrijding WPG Schiphol (GGD Kennemerland) of de voor 
u van toepassing zijnde draaiboeken. 

Directie Curatieve Zorg 
Team B 

Kenmerk 
1676652-204396-0BP 

Pagina 2 van 3 



Ik verzoek u om deze maatregelen bij de luchthavens kenbaar te maken en aan te 
geven dat deze vanaf 17 april 2020 om 18:00 uur gelden voor reizigers uit hoog- Directie curatieve zorg 

risicogebieden en de door de overheid georganiseerde repatriëringsvluchten. En Team 8 

op deze manier de luchtvaartmaatschappijen mee te nemen in de uitvoering van 
de maatregelen. Kenmerk 

1676652-204396-OBP 

Ik verzoek u mij en de minister van Justitie en Veiligheid te informeren als u 
problemen ervaart bij de uitvoering. 

Hoogachtend, 

de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
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Stop de verspreiding 
van het coronavirus 

We krijgen het coronavirus alleen onder controle 
als iedereen het volgende doet:

Blijf zoveel mogelijk thuis. 
Ga alleen naar buiten als dat nodig is.  

Bijvoorbeeld om boodschappen te doen, of  

voor een frisse neus. Doe dat niet met meer  

dan drie personen. Werk thuis als het kan. 
 

Heb je last van verkoudheid of koorts?  

Blijf dan thuis. Blijf ook thuis wanneer iemand  

anders in huis verkouden is en koorts heeft. 

Nodig geen bezoek uit.  

 

Houd 1,5 meter afstand. 
Het coronavirus verspreidt zich vooral door   

hoesten en niezen. Houd daarom 1,5 meter 

afstand van anderen (twee armlengtes).  

Ook op straat, in de supermarkt en in het park.  

Zo word jij niet ziek, en zorg je ervoor dat je  

anderen niet ziek maakt.

Was vaker je handen. 
Was je handen meerdere keren per dag met 

water en zeep. Zeker als je buiten bent geweest. 

 

 

 
Hoest en nies in de  
binnenkant van je elleboog. 
 
 

Gebruik papieren zakdoekjes. 
 
 

Schud geen handen. 

Deel deze maatregelen met je familie, vrienden en buren.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 



 .

Stop the spread  
of coronavirus 

We’ll only get coronavirus under control  
if everyone does the following:

Stay at home as much as  
possible. 
Only go outside if you need to. For instance, to do 

grocery shopping or get some fresh air. And don't 

go with more than two other people. Work from 

home if you can. 

If you have cold-like symptoms or a fever, stay at 

home. If someone in your household has cold-like 

symptoms and a fever, the whole household should 

stay at home. Don’t have any visitors. 

 

Keep your distance  
(1.5 metres). 
Coronavirus mainly spreads through coughing and 

sneezing. You should always stay 1.5 metres (two 

arms lengths) from others. That includes on the 

street, at supermarkets and in parks. That way, 

you’ll reduce the risk of getting infected and infec-

ting others. 

 

Wash your hands frequently. 
Wash your hands multiple times a day with soap 

and water. Especially if you have been outside. 

 

 

 

Cough and sneeze into the 
crook of your elbow. 
 
 
 
Use paper tissues and discard 
them immediately. 
 
 
 
 
Avoid shaking hands.

Tell your family, friends and neighbours about these measures.

together,  we’ll get  
corona under control

More information: 
government.nl/coronavirus 

0800-1351 



Alle evenementen met een 

vergunnings- en meldplicht 

zijn verboden.

Maatregelen tegen het coronavirus

31 maart 2020

Beperkingen in het openbaar leven:

Houd 1,5 meter 
afstand.

Was vaker je 
handen.

.

Blijf zoveel 
mogelijk thuis.

Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis en ziek uit. 
Ben je ook benauwd en/of heb je koorts? Dan moet iedereen in het huis thuisblijven.

Hoest en nies in 

je elleboog.

Gebruik papieren 

zakdoekjes. 

Schud geen handen.

Tot 1 juni 2020:

Beperkt sociaal contact:

Ga alleen naar buiten voor 

boodschappen, een frisse 

neus of om iets voor een 

ander te doen.

Uitzondering geldt voor gezinnen /
huishoudens en kinderen t/m 12 jaar. 

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351 

Scholen en kinderdag-

verblijven zijn gesloten.

Alle eet- en drinkgelegen-

heden zijn gesloten. Bezorgen 

en afhalen blijft mogelijk.

Sportverenigingen, fitness-

clubs, sauna’s, casino's, speel-

hallen en seksinrichtingen 

zijn gesloten.

Publieke locaties zoals musea, 

concertzalen, theaters, 

sportclubs zijn gesloten.

Het uitoefenen van alle 

vormen van contactberoepen 

waar geen 1,5 meter afstand 

kan worden gehouden 

(bijvoorbeeld kappers en 

masseurs) is verboden.

Samenkomsten zijn 

verboden.

Winkels, markten en het 

openbaar vervoer zijn 

verplicht om maatregelen te 

nemen om ervoor te zorgen 

dat mensen afstand houden. 

Werk thuis wanneer dit 

mogelijk is. 

Groepsvorming van meer 

dan twee personen is alleen 

toegestaan als er 1,5 meter 

afstand wordt gehouden. 

Tot en met 28 april 2020:



Cough and sneeze 

into your elbow.

Use paper tissues.

Don’t shake hands.

All events for which 

organisers would normally 

be required to apply for 

a permit or notify the 

authorities are banned.

Measures to combat coronavirus

March 31, 2020

Limitations to public life:

Keep your 
distance (1.5  m).

Wash your hands 
frequently.

.

Stay home as 
much as possible.

If you have cold-like symptoms, stay home until you have recovered. 
If you are short of breath and/or have a fever, your whole household must stay home.

Until 1 June 2020:

Limit contact with others:

Leave your home only to 

buy groceries, get some 

fresh air or take care of 

others.

Exemptions apply to people living in one 
household and children aged 12 or under. 

More information:
government.nl/coronavirus

or call 0800-1351 

Schools and childcare 

centres are closed.

All eating and drinking 

establishments are closed. 

Takeaway and deliveries 

are permitted.

Sports and fitness centres, 

saunas, casinos, amusement 

arcades and sex establish-

ments are closed.

Public places such as 

museums, concert venues 

and theatres are closed.

Anyone in a contact-based 

role who is unable to maintain 

a distance of 1.5 metres (like 

hairdressers and masseurs) 

must stop performing their 

job.

Gatherings are forbidden.

Shops, markets and public 

transport companies must 

take measures to ensure that 

people maintain distance 

from each other. 

Work from home if you can. Gathering in groups of 

more than two is only 

allowed if you keep 1.5 

metres from each other. 

Up to and including 28 April 2020:



 

Version 2.0   

Health Screening Form  
 

TRAVELLER PUBLIC HEALTH DECLARATION 
Keep this Health Screening Form with your travel documents for verification purposes at your destination. 

 
The information is being collected as part of the public health response to the outbreaks of COVID-19. 
The information may be used by public health authorities in accordance with applicable national laws of 
your destination. The form needs to be completed for every traveler. 
 
 
The following questions need to be answered with yes or no: 

         
      Yes No 

  
1 

Are you (or the person for whom you complete this form ) currently suspected 
from or diagnosed with pneumonia, or with the Coronavirus (COVID-19) 
infection?      

  
2 Did you (or the person for whom you complete this form) have any of the 

following symptoms in the past 24 hours?  
Yes No 

  1.  Fever     

  2. Cough     

  3. Runny nose     

  4. Sore throat     

  
5. Shortness of breath     

 
If the response to any of the questions above is “yes”, then boarding is not permitted, based on 
the local regulations of your destination. 
 
Passenger information 
 

Flight number:   
Seat Number:  
Date of flight:   
Family name:   
Date of birth  

 
Truthfully completed date: ../../2020   Time: ../.. 
Signature 
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Handelingsprotocol inkomende passagiers uit COVID-19 hoog-risicolanden 

Doel 

Controleren bij aankomst op de luchthaven of de maatregelen uit de aanvullende aanwijzing COVID-
19 voor inkomende passagiers uit hoog-risicolanden (dd. 15 april 2020) inderdaad zijn toegepast, 
waarbij passagiers (steekproefsgewijs) gevraagd wordt hun ingevulde gezondheidsverklaring te 
tonen. Bij het opvragen worden reizigers geïnformeerd en geadviseerd over de in Nederland 
geldende maatregelen.  
 

Voor wie 

Deze informatie- en adviesplicht is geen handeling voorbehouden aan medisch professionals. 
Afhankelijk van de luchthaven kan dit door de luchthaven worden uitgevoerd en door of in 
samenwerking met personeel van de veiligheidsregio.  
 

Stappen t.b.v. controle of de luchtvaartmaatschappijen de maatregelen hebben toegepast 

- Bij aankomst van passagiers uit de hoog-risico (EASA lijst) gebieden in Nederland 
steeksproefsgewijs passagiers vragen om de ingevulde gezondheidsverklaring te tonen die 
volledig is ingevuld vóór het boarden.  

o Zorg dat je op een locatie staat waarbij iedereen één-voor-één op veilige afstand (1,5m) 
passeert 

o Bij kleine groepen kan iedereen gecontroleerd worden, bij grotere groepen controleer je 
bv. één op de twee mensen, één op de drie, of één op de vijf, etc. 

- Controleren of alle vragen op deze gezondheidsverklaring zijn ingevuld 
o Indien er geen verklaring aanwezig is of niet alle vragen zijn ingevuld; stel hiervan de 

Veiligheidsregio op de hoogte via onderstaand nummer: ………………………………... 
[contactpunt/organisatie invullen per regio]  
t.b.v. signalering richting de betreffende luchtvaartmaatschappijen  

- Controleren of inderdaad alle vragen met NEE zijn beantwoord  
o Indien er wel een of meerdere vragen met JA zijn beantwoord; stel hiervan de 

Veiligheidsregio op de hoogte via onderstaand nummer: …………………………….….. 
[contactpunt/organisatie invullen per regio] t.b.v. signalering richting de betreffende 
luchtvaartmaatschappijen 

o Benadruk het advies om minimaal twee weken binnen te blijven in thuisquarantaine, tot 
klachten 24 uur verdwenen zijn 

Stappen t.b.v. informeren en adviseren over geldende maatregelen 

- Steekproefsgewijs controleren of reizigers de brief met info over quarantaine verzoek hebben 
ontvangen, gelezen en hebben begrepen 

- De passagier dringend adviseren om 14 dagen in thuisquarantaine in huis of verblijfplaats te 
blijven;  

o De woning of verblijfplaats niet verlaten 



 

 
 
 
 
 

o Contact met eventueel aanwezige familieleden en derden beperken 
o Pas 14 dagen na thuiskomst mag u uit quarantaine. Indien u klachten krijgt tijdens de 

quarantaineperiode, mag u als u 24 uur klachtenvrij bent, uw verblijfplaats verlaten. 
- De passagier informeren over de geldende maatregelen in Nederland die ook op de uitgedeelde 

flyer staan beschreven: 
o Was uw handen vaak 
o Nies en hoest in uw elleboog 
o Gebruik papieren zakdoekjes 
o Schud geen handen 
o Houd 1,5 m afstand tot anderen 
o (NB Voor andere Nederlanders waarvoor de extra maatregelen 14 dagen 

thuisquarantaine niet geldt, geldt bovendien ga zo min mogelijk naar buiten en blijf thuis 
bij klachten) 

- Optioneel: bij twijfel GGD inschakelen, indien niet aanwezig inschakelen via onderstaand 
nummer: ………………………………… [invullen per regio]  
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Date       April 16th 2020 

Dear passenger, 

You have come to the Netherlands from a region where there is a high rate of 
coronavirus infection. If you intend to stay in the Netherlands, it is important that 
you read this letter carefully. 

The Dutch government urges that you take the following measures to prevent 
spreading coronavirus when you arrive home or reach your destination. 

Self-quarantine at home 
Immediately after reaching your destination in the Netherlands, you have to self-
quarantine. This means you cannot leave your home or the place where you are 
staying for 14 days. You should limit your contacts with any family members staying 
at the same location, and avoid all physical contact with other people. You may not 
end self-quarantine until 14 days have passed and you have had no symptoms for 
24 hours. Exempted from self-quarantine are flight crew, medical personnel, 
seafarers and diplomats. 

Other rules 
We also ask you to practise good hygiene and social distancing, like everyone else in 
the Netherlands. Wash your hands often, sneeze into your elbow, use paper tissues 
and discard them after use. Even after your self-quarantine has ended, stay at 
home as much as possible. If you go outdoors or go shopping, maintain a distance 
of 1.5 metres from others. Stay home if you have any symptoms.  

Symptoms of coronavirus disease (COVID-19) 
New coronavirus can cause coronavirus disease, or COVID-19. Common symptoms 
of COVID-19 are coughing, runny or stuffy nose, sneezing, sore throat, shortness of 
breath and fever. If you develop any of these symptoms, stay home and rest. 
Important: if your symptoms worsen (your temperature is higher than 38 degrees 
and you have difficulty breathing) and you need medical assistance, contact your GP 
by telephone. Do not go to the surgery or out-of-hours GP service. 

More information 
The following information is included with this letter: 
- ‘Measures to combat coronavirus’, describing the main measures that apply

in the Netherlands;
- ‘How to practise good hygiene’.
For more information about what the Netherlands is doing to combat coronavirus,
and answers to frequently asked questions, see
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19.

I am counting on your cooperation, in the interests of your own health and the 
health of people around you. Together, we will get corona under control.  

Yours sincerely, 

Hugo de Jonge 
Minister of Health, Welfare and Sport  



Datum     16 april 2020 

Beste passagier, 

U bent naar Nederland gekomen vanuit een gebied waar veel coronabesmettingen 
voorkomen. Als u van plan bent in Nederland te verblijven, dan is het belangrijk dat 
u deze brief goed leest. 

De Nederlandse overheid vraagt u om maatregelen te treffen bij thuiskomst of op 
het adres waar u verblijft. Het opvolgen van de maatregelen is belangrijk om de 
verspreiding van het nieuwe coronavirus zoveel mogelijk te beperken. 

Thuisquarantaine 
Bij aankomst in Nederland moet u 14 dagen in huis of op uw verblijfplaats in 
quarantaine blijven. Dit betekent dat u 14 dagen uw woning of verblijfplaats niet 
kunt verlaten. U beperkt het contact met eventueel aanwezige familieleden en 
vermijdt contact met derden. Pas 14 dagen na thuiskomst én als u 24 uur 
klachtenvrij bent mag u uit quarantaine. Van de dringend geadviseerde 
thuisquarantaine zijn de crewleden van de lucht-vaartmaatschappij, medisch 
personeel, zeevarenden en diplomaten uitgezonderd. 

Gedragsregels 
Daarnaast vragen wij om alle gedragsregels te volgen die op dit moment in 
Nederland voor iedereen gelden. Was uw handen vaak, nies in uw elleboog, gebruik 
papieren zakdoekjes en schud geen handen. Na uw quarantaineperiode gelden ook 
buiten gedragsregels: ga zo min mogelijk naar buiten, houd 1,5 meter afstand tot 
anderen en blijf thuis bij klachten. 

Klachten behorend bij COVID-19 
Het coronavirus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. Klachten die veel voorkomen 
bij COVID-19 zijn luchtwegklachten, (licht) hoesten, (neus)verkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, kortademigheid en verhoging of koorts. Mocht u klachten 
ontwikkelen, ziek dan uit. Belangrijk: als uw klachten erger worden (meer dan 38 
graden koorts en moeite met ademhalen) en u heeft medische hulp nodig, ga dan 
niet naar de huisarts of huisartsenpost, maar neem telefonisch contact op. 

Meer informatie 
Bij deze brief vindt u informatie over: 

• ‘De maatregelen tegen het coronavirus’, met de belangrijkste maatregelen
die in Nederland zijn getroffen.

• ‘Hygiënemaatregelen; wat moet je doen?’, met alle maatregelen die u zelf
kunt nemen.

Kijk voor meer informatie over de aanpak in Nederland en antwoorden op veel 
gestelde vragen op rijksoverheid.nl/coronavirus. 

Ik doe een beroep op uw medewerking, in het belang van uw gezondheid en die van 
de mensen om u heen. Alleen samen krijgen wij het coronavirus onder controle. 

Ik wens u veel sterkte en dank u voor uw medewerking, 

Hugo de Jonge 
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 



Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag 

Voorzitter veiligheidsregio's 

Datum 	2 4 APR. 2020 
Betreft 	Verlenging maatregelen COVID-19 

Geachte voorzitter, 

Gehoord hebbende het advies van het Outbreak Management Team en 
het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg van 20 april 2020 en na overleg in 
de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing van 21 april 2020, geef ik u 
op basis van artikel 7 van de Wet publieke gezondheid, met 
inachtneming van artikel 39 van de Wet veiligheidsregio's, onderstaande 
opdracht. 

Directie Publieke Gezondheid 

Bezoekadres 
Parnassusplein 5 
2511 VX Den Haag 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
www.rijksoverheid.n1 

Kenmerk 
1679465-204590-PG 

Uw brief 

Bijlage(n) 
I t/m IV 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief. 

In deze opdracht heb ik de eerdere aanwijzingen die ik aan alle 
voorzitters van de veiligheidsregio heb verstrekt, verwerkt en aangepast. 
De nieuwe opdracht betreft de periode vanaf 29 april tot en met 19 mei 
2020. De in de voetnoot genoemde aanwijzingen)  zijn met ingang van 
29 april 2020 niet meer van toepassing. De opdracht inzake het verbod 
voor evenementen wordt verlengd tot 1 september 2020. Naast deze 
aanwijzing heb ik op 17 april voor vijf veiligheidsregio's met een 
luchthaven een afzonderlijke aanwijzing gegeven. 

Uiterlijk in de week van 12 mei 2020 zal een heroverweging 
plaatsvinden van de maatregelen die gelden tot en met 19 mei. 

De maatregelen worden hieronder in de volgende bijlagen beschreven: 
I . 	Bepalingen voor evenementen, samenkomsten en het niet in acht 

nemen van een veilige afstand van 1,5 meter 

1  Aanwijzingen van de minister voor Medische Zorg en Sport, mede namens de minister van 
Justitie en Veiligheid, van 13 maart 2020, nr. 1662578-203166-PG, van 15 maart 2020, nr. 
1663097-203238-PG en van 17 maart 2020, nr. 1663666-203280-PG, de aanwijzing van de 
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 maart 2020, nr. 1665126-203432-PG, de 
aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister 
van Justitie en Veiligheid, van 23 maart 2020, nr. 1665182-203445-PG, de aanwijzing van de 
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en 
Veiligheid, van 24 maart 2020, nr. 1666478-203555-PG en de aanwijzing van de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 3 
april 2020, nr. 1671030-203951-PG. 
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II. Bepalingen voor bedrijven en locaties, contactberoepen en

voorzieningen voor openbaar vervoer

III. Bepalingen voor onderwijsinstellingen en verblijven voor

kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang

IV Bepalingen voor verpleeghuizen en andere kleinschalige

woonvormen in de ouderenzorg

Als u problemen ervaart bij de uitvoering, verzoek ik u contact op te 

nemen met het coronateam van het Landelijk Operationeel 

Coördinatiecentrum (LOCC-N). 

Hoogachtend, 

mede namens de minister van 

Justitie en Veiligheid, 

de minister van Volksgezond 

Welzijn en Sport, 

Directie Publieke Gezondheid 

Kenmerk 

1679465-204590-PG 
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Bepalingen voor evenementen, samenkomsten en het niet in acht 
nemen van een veilige afstand van 1,5 meter 

U dient uw bevoegdheden in te zetten op het terrein van de publieke 
gezondheid en de openbare orde als bedoeld in artikel 39 van de Wet 
veiligheidsregio's, waaronder indien nodig het opnemen van 
voorschriften in een noodverordening als bedoeld in artikel 176 van de 
Gemeentewet en het toepassen van de Wet openbare manifestaties, 
opdat de volgende maatregelen worden getroffen: 

1. Verbod voor vergunning- en meldplichtige evenementen tot 1 
september 2020, en voor zover hier niet onder vallend: wedstrijden 
van betaald voetbal en popconcerten. 

2. Verbod voor alle overige samenkomsten. Daarbij gelden 
uitzonderingen voor de volgende samenkomsten, mits betrokkenen 
te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde 
persoon: 
a. wettelijk verplichte samenkomsten, zoals vergaderingen van 

gemeenteraden, mits daarbij niet meer dan 100 personen 
aanwezig zijn, alsook vergaderingen van de Staten-Generaal; 

b. samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de 
dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere 
organisaties, waaronder begrepen de organisatie van 
staatsexamens, mits daarbij niet meer dan 100 personen 
aanwezig zijn 

c. uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen, mits daarbij niet meer dan 
30 personen aanwezig zijn; 

d. samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard, mits 
daarbij niet meer dan 30 personen aanwezig zijn; 

e. georganiseerd buiten sporten en bewegen voor kinderen van 13 
tot en met 18 jaar, onder andere in teamverband. 

Daarnaast geldt een uitzondering voor georganiseerd buiten sporten 
en bewegen, onder andere in teamverband, voor kinderen tot en met 
12 jaar, waarbij geen 1,5 meter afstand hoeft te worden gehouden 
ten aanzien van de sportende kinderen, evenwel zonder 
toeschouwers anders dan eventuele leiding. 

Voor markten en winkels kan een uitzondering worden gemaakt van 
het verbod op samenkomsten indien in deze voorzieningen de 
beperkende maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 
meter afstand tussen alle in de voorziening aanwezige personen en 
het op adequate wijze zichtbaar duidelijk maken van die maatregelen 
zijn geregeld. 

3. Instellen van een verbod op het in de publieke ruimte (incl. 
vaartuigen en voertuigen) niet in acht nemen van een onderlinge 

Directie Publieke Gezondheid 

Kenmerk 
1679465-204590-PG 
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afstand van 1,5 meter. Dit verbod geldt niet indien het personen 
betreft die een gezamenlijk huishouden vormen of als het kinderen 
tot en met 12 jaar betreft die samenspelen onder toezicht van een of 
meer ouders of voogden die daarbij onderling een afstand van 1,5 
meter in acht nemen. 

Directie Publieke Gezondheid 

Kenmerk 
1679465-204590-PG 
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II 	Bepalingen voor bedrijven en locaties, contactberoepen en 
voorzieningen voor openbaar vervoer 

U dient uw bevoegdheden op het terrein van de openbare orde en 
veiligheid als bedoeld in artikel 39 van de Wet veiligheidsregio's, 
waaronder, indien nodig, het opnemen van voorschriften in een 
noodverordening als bedoeld in artikel 176 van de Gemeentewet, in te 
zetten opdat de volgende maatregelen worden getroffen: 

Directie Publieke Gezondheid 

Kenmerk 
1679465-204590-PG 

1. Sluiting van alle eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, 
sauna's, seksinrichtingen en coffeeshops.2  Uitgezonderd van deze 
opdracht zijn hotels en de afhaalfunctie van eet- en 
drinkgelegenheid en van coffeeshops, mits maatregelen worden 
getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen in en bij de 
toegang van deze locaties te garanderen. Daarnaast geldt een 
uitzondering voor sportclubs die georganiseerd buitensporten of 
bewegen voor kinderen mogelijk maken en instellingen voor 
topsport3. 

2. Sluiten van casino's, speelhallen en daarmee vergelijkbare 
instellingen, alsook sluiten van zaken waarbinnen op de uiterlijke 
verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend, zoals 
kapperszaken en nagelsalons. Afhalen van producten vanuit die 
zaken is wel mogelijk. 

3. Verbod op het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen, 
die niet naar behoren kunnen worden uitgeoefend met 
inachtneming van 1,5 meter afstand, waaronder masseurs, 
kappers, nagelstylisten, sekswerkers en rij-instructeurs. 
Uitgezonderd van het verbod is de uitoefening van (para)medische 
beroepen, mits de uitoefening alleen plaatsvindt met een 
individuele medische indicatie en met inachtneming van alle 
andere hygiënische voorschriften. De Inspectie Gezondheidszorg 
en Jeugd houdt toezicht op de uitvoering van (para)medische 
beroepen. 

4. Beëindigen of beperken van voorzieningen voor openbaar vervoer, 
in overleg met de vervoerder, indien deze voorzieningen zich niet 
of niet in voldoende mate houden aan de verwezenlijking van de 
beperkende maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 

2 	Uitzondering voor dit verbod geldt voor het gebruik van voorzieningen door de Stichting Sanquin 
Bloedvoorziening. Sanquin maakt voor het afnemen van bloed op locatie gebruik van voorzieningen 
bij enkele sportclubs en eet- en drinkgelegenheden (zoals stroom en toilet). Sanquin neemt zelf con-
tact op met de eigenaren van de betreffende locaties om te regelen dat de bloedafname door kan 
gaan, ondanks de sluiting van de locaties. 

3 	Het gaat om de instellingen voor topsport die genoemd zijn op: 
www.nocnsf.nl/togsportaccommodaties  en www.knvb.nl/traininqsaccomodaties.  
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meter afstand tussen alle in de voorziening aanwezige personen, 
of aan het op adequate wijze zichtbaar duidelijk maken daarvan, 
mits de beëindiging van deze voorziening het transport van 
personen die werkzaam zijn in vitale processen of transport dat 
anderszins noodzakelijk is voor de mobiliteit van Nederland niet 
onnodig belemmert. 

Directie Publieke Gezondheid 

Kenmerk 
1679465-204590-PG 

5. Sluiten van sanitaire voorzieningen in de vorm van 
gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen zowel 
op of bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen en 
kleinschalige kampeerveldjes als bij parken, natuurgebieden en 
stranden of op andere locaties om reisbewegingen te ontmoedigen 
en daarmee de verspreiding van het coronavirus te beperken. 

6. Sluiten van alle vormen van locaties of het verbieden van de 
toegang daartoe, waaronder vakantieparken, campings, parken, 
natuurgebieden, zwemgelegenheden en stranden, indien op deze 
locaties niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel 
met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar 
aanwezige personen in acht wordt genomen of het niet in acht 
(kunnen) nemen daarvan dreigt of indien het aantal bezoekers een 
probleem dreigt op te leveren voor de belasting van 
zorgaanbieders in de regio. 
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III 	Bepalingen voor onderwijsinstellingen en verblijven voor 
kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang 

Tot en met 10 mei 2020 mogen geen onderwijsactiviteiten4  en opvang 
geboden worden in: 
- scholen voor speciaal onderwijs, voor speciaal basisonderwijs, locaties 
voor basisonderwijs verbonden aan asielzoekerscentra en locaties voor 
basisonderwijs uitsluitend voor nieuwkomers, en; 
- verblijven voor kinderopvang en gastouderopvang.5  

Tot en met 19 mei 2020 mogen er geen onderwijsactiviteiten en 
buitenschoolse opvang geboden worden in alle overige 
onderwijsinstellingen en verblijven voor kinderopvang. 

Al het basisonderwijs en de bijbehorende buitenschoolse opvang mogen 
vanaf 11 mei 2020 stapsgewijs weer worden gestart, waarbij leerlingen 
voor ten minste de helft van de reguliere onderwijstijd naar school en de 
buitenschoolse opvang6  kunnen gaan. 

De locaties kunnen, en moeten waar nodig, gedurende de hele periode 
wel gebruikt worden voor: 

• de organisatie van onderwijs op afstand, waarbij studenten en 
leerlingen via een (digitaal) medium onderwijs krijgen in de 
thuissituatie; 

• de (nood)opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale 
beroepen of voor vitale processen, zoals beschreven op 
www.rijksoverheid.nl. De noodopvang wordt georganiseerd door 
gemeenten, ondersteund door de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten; 

• de organisatie van toetsing en examens, waaronder begrepen de 
organisatie van staatsexamens op locaties buiten de instellingen, 
mits zorgvuldige maatregelen zijn getroffen om het risico van 
besmetting te beperken, waaronder 1,5 meter afstand houden. 

• de kleinschalig georganiseerde begeleiding van leerlingen voor 
wie vanwege bijzondere problematiek of moeilijke thuissituatie 
maatwerk nodig is. Op basis van een lokaal vastgestelde 
procedure tussen gemeenten en betrokken onderwijsinstellingen, 
met betrokkenheid van o.a. Veilig Thuis, de Raad voor de 
Kinderbescherming en jeugdinstellingen, wordt bepaald voor wie 
dit maatwerk nodig is; 

• Tot en met 10 mei is maatwerk nodig voor de noodopvang van 
kinderen van 0-4 jaar vanwege bijzondere problematiek of 
moeilijke thuissituatie. Op basis van een lokaal vastgestelde 

Dit geldt niet voor scholen bij open en gesloten residentiële instellingen. 
5  In de zin van de Wet kinderopvang. 
6  De buitenschoolse opvang is alleen geopend op reguliere tijden, voor en na school. Voor nood-
opvang gedurende de dag overleggen gemeenten, scholen en kinderopvang hoe deze plaats-
vindt. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor het realiseren van noodopvang in avond, nacht 
en weekend. 

Directie Publieke Gezondheid 

Kenmerk 
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procedure tussen gemeenten en betrokken organisaties voor 
kinderopvang of gastouderopvang met betrokkenheid van o.a. 
Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en 
jeugdinstellingen, wordt bepaald voor wie dit maatwerk nodig is. 

Als u constateert dat onderwijsinstellingen of aanbieders van 
kinderopvang of gastouderopvang zich niet aan deze crisismaatregel 
houden en er aanhoudend meer leerlingen, studenten of kinderen 
aanwezig zijn op een locatie dan nodig is voor de bovengenoemde 
doelen, geef ik u opdracht op basis van artikel 7 van de Wet publieke 
gezondheid en met inachtneming van artikel 39, eerste lid, van de Wet 
veiligheidsregio's, de onderwijsinstelling of het verblijf voor 
kinderopvang of gastouderopvang te sluiten, bijvoorbeeld met behulp 
van een noodbevel. Voor de handhaving kunt u eventueel ook gebruik 
maken van artikel 47 van de Wet publieke gezondheid. 

Directie Publieke Gezondheid 

Kenmerk 
1679465-204590-PG 

Pagina 8 van 9 



gei ssiz? 

IV 	Bepalingen voor verpleeghuizen en andere kleinschalige 
woonvormen in de ouderenzorg 

Het kabinet heeft besloten dat alle verpleeghuizen en kleinschalige 
woonvormen in de ouderenzorg maatregelen moeten treffen om bezoek 
en alle anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg preventief te 
weren. In de stervensfase of vergelijkbare omstandigheden kan een 
instelling incidenteel afwijken van deze maatregel. Ook voor structurele 
vrijwilligers is een uitzondering mogelijk en op door het ministerie van 
VWS aangewezen pilotlocaties. 
Daarnaast zijn uitzonderingen mogelijk voor het horen en beoordelen 
van een cliënt in het kader van de Wet zorg en dwang 
psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte personen. 

Op basis van artikel 7 van de Wet publieke gezondheid en met 
inachtneming van artikel 39, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio's, 
geef ik u daarom opdracht om uw bevoegdheden op het terrein van 
openbare orde en veiligheid in te zetten als verpleeghuizen of 
kleinschalige woonvormen, ondanks nadrukkelijke inspanningen van hun 
kant, problemen ervaren met het weigeren van bezoekers of derden die 
de locatie proberen binnen te komen. 
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> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag 

Voorzitter veiligheidsregio 

Datum 	0 8 MEI 2020 
Betreft 	aanwijzing d.d. 24 april 2020 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Directie Publieke Gezondheid 

Bezoekadres 
Parnassusplein 5 
2511 VX Den Haag 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
www.rijksoverheid.nl  

Kenmerk 
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Uw brief 

Bijiage(n) 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief. 

Geachte voorzitter, 

Gehoord hebbende het advies van het Outbreak Management Team en het Be-
stuurlijk Afstemmingsoverleg van 4 mei 2020 en na overleg in de Ministeriële 
Commissie Crisisbeheersing van 6 mei 2020, maak ik aanpassingen in de opdracht 
voor bestrijding van de uitbraak van COVID-19 die ik u op 24 april 2020 op basis 
van artikel 7 van de Wet publieke gezondheid heb verstrekt. 

Op 24 april heb ik u opdracht gegeven uw bevoegdheden op het terrein van pu-
blieke gezondheid en openbare orde en veiligheid in te zetten om verschillende 
maatregelen te nemen die nodig zijn voor de bestrijding van COVID-19. Ik geef u 
nu opdracht enkele maatregelen met ingang van 11 mei 2020 aan te passen. Voor 
het overige wordt de aanwijzing van 24 april 2020 verlengd. 

In de week van 20 mei besluit het kabinet opnieuw over het verlengen en/of aan-
passen van maatregelen. 

Buiten sporten en bewegen 
Ik geef u opdracht een uitzondering toe te voegen aan het eerdere verbod op sa- 
menkomsten; 

- 	Buiten sporten en bewegen voor personen van 19 jaar en ouder is toege-
staan, onder andere in teamverband. Voor deze leeftijdsgroep geldt, net 
als bij de leeftijdsgroepen tot 19 jaar, dat zij geen wedstrijden mogen or-
ganiseren, niet aan wedstrijden mogen deelnemen en rondom het sporten 
en bewegen geen gebruik mogen maken van gemeenschappelijke was- en 
douchevoorzieningen. Uiteraard moeten betrokkenen te allen tijde 1,5 me-
ter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon. 

De eerdere uitzonderingen voor georganiseerd buiten sporten en bewegen voor 
kinderen tot en met 18 jaar omvatten overigens mede, onder dezelfde voorwaar-
den (georganiseerd, buiten, 13 tot en met 18 jaar afstand houden), activiteiten 
van scouting-, cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen. 
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Bibliotheken, pretparken en dierentuinen 
Verder geef ik u opdracht om de mogelijkheid om winkels en markten uit te zon-
deren van het verbod op samenkomsten, uit te breiden met bibliotheken, pretpar-
ken en dierentuinen, mits bezoekers en werknemers te allen tijde 1,5 meter af-
stand houden tot de dichtstbijzijnde persoon. De beheerders van deze locaties zijn 
ervoor verantwoordelijk plannen te maken waarmee ze er onder andere voor zor-
gen dat de 1,5 meter afstand bewaard blijft en de belasting voor het mobiliteits-
systeem en in het bijzonder het openbaar vervoer acceptabel blijft. De algemene 
bepalingen voor de sluiting van eet- en drinkgelegenheden en terrassen blijven tot 
nader order van kracht op deze locaties. De sluiting van sanitaire voorzieningen 
geldt in deze locaties alleen voor gemeenschappelijke was- en douchegelegenhe-
den. Toiletten kunnen wel gebruikt worden. 

In de opvolging van deze opdracht heeft u de mogelijkheid om deze locaties te 
sluiten of gesloten te houden indien u van oordeel bent dat de maatregel om 1,5 
meter afstand te houden (naar verwachting) niet goed wordt nageleefd of niet 
goed na te leven is of dat u problemen verwacht dan wel constateert met het ge-
bruik van het mobiliteitssysteem en in het bijzonder het openbaar vervoer. 

Zwemgelegenheden en sportclubs 
Alle zwemgelegenheden kunnen vanaf 11 mei opengesteld worden. Dit betekent 
dat het vanaf 11 mei ook mogelijk wordt om in overdekte zwemgelegenheden te 
sporten en bewegen. De beheerders van de zwemgelegenheden zijn ervoor ver-
antwoordelijk dat de maatregel om 1,5 meter afstand te houden goed wordt nage-
leefd in en om de zwemgelegenheden. Voor zwemgelegenheden geldt dat ge-
meenschappelijke was- en douchegelegenheden niet gebruikt kunnen worden. 
Toiletten kunnen wel gebruikt worden. 
Ik geef u de opdracht om de sluiting van zwemgelegenheden te beëindigen, maar 
wel de mogelijkheid te houden om deze locaties te sluiten of gesloten te houden 
indien u van oordeel bent dat de maatregel om 1,5 meter afstand te houden niet 
goed wordt nageleefd. 

Verder geef ik u opdracht om een uitzondering te maken op de sluiting van inrich-
tingen voor sporten en bewegen voor zover dat nodig is om buiten sporten voor 
personen van 19 jaar en ouder mogelijk te maken. 

Contactberoepen 
Met ingang van 11 mei is de uitoefening van contactberoepen weer toegestaan. 
Het verbod op het uitoefenen van het contactberoep geldt nog wel voor sekswer-
kers, zij mogen hun beroep nog niet uitoefenen. Het toestaan van de uitoefening 
van contactberoepen betekent dat ook de inrichtingen waar de op de uiterlijke 
verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend weer volledig openge-
steld en benut kunnen worden. 

De beoefenaren van contactberoepen en de beheerders van inrichtingen waar 
contactberoepen worden uitgeoefend zijn verantwoordelijk voor het regelen en 
organiseren van de maatregelen die nodig zijn om het werk op een zorgvuldige 
manier te doen. Ik geef u opdracht om wel de mogelijkheid te houden op te tre-
den wanneer er bij de uitoefening van contactberoepen, ondanks nadrukkelijke 
inspanningen van de beoefenaren en beheerders, geen 1,5 meter afstand wordt 
gehouden tussen klanten en/of bezoekers onderling. 
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Als u problemen ervaart bij de uitvoering van deze opdrachten, verzoek ik u 

contact op te nemen met het coronateam van het Landelijk Operationeel 

Coördinatiecentrum (LOCC-N). 

Hoogachtend, 

Mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, 

de minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport
1 
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Uw brief 

 

Bijlage(n) 

 

 

Correspondentie uitsluitend 

richten aan het retouradres 

met vermelding van de 

datum en het kenmerk van 

deze brief. 

 

 

Geachte voorzitter, 

Gehoord hebbende het advies van het Outbreak Management Team en het 

Bestuurlijk Afstemmingsoverleg van 18 mei 2020 en na overleg in de Ministeriële 

Commissie Crisisbeheersing van 19 mei 2020 maak ik aanpassingen in de 

opdracht voor bestrijding van de uitbraak van COVID-19 die ik op 24 april en 8 

mei 2020 op basis van artikel 7 van de Wet publieke gezondheid heb verstrekt. 

 

Op 24 april en 8 mei heb ik u opdracht gegeven om uw bevoegdheden op het 

terrein van publieke gezondheid en openbare orde en veiligheid in te zetten om 

verschillende maatregelen te nemen die nodig zijn voor de bestrijding van COVID-

19. Ik geef u nu opdracht om enkele maatregelen met ingang van 1 juni 2020, 

12.00 uur en, voor zover het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs 

betreft, 15 juni 2020, aan te passen. Voor het overige worden de aanwijzingen 

van 24 april en 8 mei verlengd. 

 

In de week van 1 juni 2020 besluit het kabinet opnieuw over het verlengen en/of 

aanpassen van maatregelen. 

 

1,5-meternorm en samenkomsten 

 

A. 

Deel I, onderdeel 3, van de aanwijzing van 24 april 2020 komt als volgt te luiden: 

3. Er is een verbod op het in de publieke ruimte (incl. vaartuigen en voertuigen) 

niet in acht nemen van een onderlinge afstand van 1,5 meter. Dit verbod geldt 

niet indien het personen betreft  

a) die een gezamenlijk huishouden vormen,  

b) als het de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar betreft, of  

c) indien het een persoon betreft met een handicap en diens begeleiders.  

Ten aanzien van dit verbod geldt dat de 1,5 meter in de publieke ruimte 

gehandhaafd wordt vanaf drie personen. 

 

B 

Het verbod op samenkomsten in de aanwijzing van 24 april, deel I onderdeel 2, 
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komt als volgt te luiden: 

2. Samenkomsten van meer dan dertig personen, exclusief personeel, in voor 

publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven en in besloten 

plaatsen, met uitzondering van woningen, zijn verboden. Voor samenkomsten tot 

en met dertig personen geldt dat betrokkenen te allen tijde 1,5 meter afstand 

moeten houden tot de dichtstbijzijnde persoon.  

 

De volgende uitzonderingen op dit verbod op samenkomsten gelden, mits 

betrokkenen te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde 

persoon:  

a. wettelijk verplichte samenkomsten, zoals vergaderingen van gemeenteraden, 

mits daarbij niet meer dan 100 personen aanwezig zijn, alsook vergaderingen van 

de Staten-Generaal; 

b. samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse 

werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties, waaronder 

begrepen de organisatie van staatsexamens, mits daarbij niet meer dan 100 

personen aanwezig zijn. 

Voor winkels, markten, bibliotheken, pretparken, dierentuinen, musea en 

presentatie-instellingen kan een uitzondering worden gemaakt van het verbod op 

samenkomsten mits bezoekers en werknemers te allen tijde 1,5 meter afstand 

houden tot de dichtstbijzijnde persoon. De beheerders van deze locaties zijn 

ervoor verantwoordelijk plannen te maken waarmee ze er onder andere voor 

zorgen dat de 1,5 meter afstand bewaard blijft en de belasting voor het 

mobiliteitssysteem en in het bijzonder het openbaar vervoer acceptabel blijft.  

 

In de opvolging van deze opdracht heeft u de mogelijkheid om deze locaties te 

sluiten of gesloten te houden indien u van oordeel bent dat de maatregel om 1,5 

meter afstand te houden (naar verwachting) niet goed wordt nageleefd of niet 

goed na te leven is of dat u problemen verwacht dan wel constateert met het 

gebruik van het mobiliteitssysteem en in het bijzonder het openbaar vervoer.  

 

C 

Waar dat redelijkerwijs nodig is, mogen kwetsbare jongeren (13-18) onderling en 

kwetsbare jongeren met jeugdprofessionals afwijken van de 1,5 meter maatregel 

in de jeugdhulp. Hierbij gaat het om o.a. activiteiten in het kader van 

dagbesteding, dagopvang, dagbehandeling en voortgezet speciaal onderwijs 

inclusief vervoer.  

 

Sanitaire voorzieningen 

De sluiting van sanitaire voorzieningen zoals geregeld in deel II, onderdeel 5 van 
de aanwijzing van 24 april wordt beperkt tot recreatieparken, vakantieparken, 
kampeerterreinen, kampeerveldjes en jachthavens. 

 

Bepalingen voor onderwijsinstellingen, verblijven voor kinderopvang, 

buitenschoolse opvang en gastouderopvang 

De bepalingen in deel III van de aanwijzing van 24 april met betrekking tot de 

kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang komen te vervallen, 

met uitzondering van de (nood) opvang van kinderen van ouders die werken in 

cruciale beroepen of voor vitale processen, zoals geschreven op 

www.rijksoverheid.nl. Deze is vanaf 8 juni alleen nog in de avond, nacht en 

weekend beschikbaar voor ouders die in de zorg werken (personeel van 

ziekenhuizen, verpleging, verzorging en thuiszorg en ambulancezorg en 

ondersteunend personeel zoals schoonmaak in zieken- en verpleeghuizen en 

http://www.rijksoverheid.nl/
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militair medisch personeel). De noodopvang wordt georganiseerd door 

gemeenten, ondersteund door de Vereniging Nederlandse Gemeenten. In de week 

van 22 juni wordt overwogen of deze vorm van noodopvang na 1 juli 

gecontinueerd moet worden. 

 

Basisonderwijs 

Vanaf 8 juni wordt, het basisonderwijs volledig hervat, tenzij hiervoor blijkt dat dit 

i.v.m. de verspreiding van het virus niet verantwoord is. Het gedeeltelijk verbod 

op de openstelling van kinder- en buitenschoolse opvang komt eveneens te 

vervallen.  

 

Voortgezet onderwijs 

Het verbod op het bieden van onderwijsactiviteiten in onderwijsinstellingen wordt, 

voor het voortgezet onderwijs, opgeheven vanaf 2 juni. Het onderwijs wordt 

stapsgewijs weer opgestart. Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs c.a. 

kunnen weer geheel open. Hierbij moeten door de genoemde onderwijsinstellingen 

zorgvuldige maatregelen genomen worden om het risico van besmetting te 

beperken, waaronder 1,5 meter afstand houden tussen alle aanwezige personen in 

deze instellingen (voor het voortgezet speciaal onderwijs in bijzondere 

omstandigheden zo veel als mogelijk. Daarnaast moeten zij aan leerlingen vragen 

het openbaar vervoer te mijden. 

 

Toetsing en praktijk(gericht) onderwijs middelbaar beroepsonderwijs en 

hoger onderwijs 

Het verbod op het bieden van onderwijsactiviteiten in onderwijsinstellingen in het 

middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs wordt per 15 juni opgeheven 

voor het houden van examens, tentamens, toetsen, praktijk(gericht)onderwijs en 

begeleiding van kwetsbare studenten op de onderwijsinstelling, voor zover dit 

online niet afdoende kan. 

 

Voorwaarde hiervoor is dat de instellingen zorgvuldige maatregelen nemen om het 

risico op besmetting te beperken waaronder het houden van 1,5 meter afstand 

tussen alle in deze instellingen aanwezige personen en dat van studenten wordt 

gevraagd het openbaar vervoer zoveel mogelijk te mijden. De instellingen dienen 

met relevante partijen afspraken te maken over mobiliteit en het gebruik van het 

openbaar vervoer. 

 

Openbaar vervoer 

De bepaling in II, onderdeel 4 van de aanwijzing van 24 april komt als volgt te 

luiden: 

4. In het openbaar vervoer is per 1 juni voor reizigers vanaf 13 jaar het dragen 

van een niet-medisch mondneuskapje verplicht. Handhaving vindt in de praktijk 

plaats door de vervoerders als toezichthouders aangewezen personen en andere 

op grond van de Wet Personenvervoer 2000 aangewezen toezichthouders. 

 

Beëindigen of beperken van voorzieningen voor openbaar vervoer, in overleg met 

de vervoerder, indien deze zich niet of onvoldoende mate houden aan de 

verwezenlijking van de beperkende maatregelen met betrekking tot het dragen 

van een mondneuskapje en het zo veel mogelijk houden van 1,5 meter afstand 

tussen alle in de voorziening aanwezige personen, of aan het op adequate wijze 

zichtbaar duidelijk maken daarvan, mits de beëindiging van deze voorziening het 

transport van personen die werkzaam zijn in vitale processen of transport dat 

anderszins noodzakelijk is voor de mobiliteit van Nederland niet onnodig 
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belemmert.  

Eet- en drinkgelegenheden   

In afwijking van deel II, onderdeel 1 van de aanwijzing van 24 april 2020 mogen 

eet- en drinkgelegenheden, met inbegrip van terrassen per 1 juni vanaf 12.00 uur 

onder voorwaarden weer open voor gasten. Dansgelegenheden blijven gesloten. 

Een eet- en drinkgelegenheid waar ook een dansvloer is, mag openblijven mits de 

dansvloer is gesloten. In de binnenruimte van eet- en drinkgelegenheden mogen 

maximaal 30 gasten per gebouw aanwezig zijn. Binnen deze gelegenheden 

moeten de aanwezigen 1,5 meter afstand houden, met uitzondering van personen 

die een gezamenlijk huishouden vormen. Hierbij geldt dat de 1,5 m gehandhaafd 

wordt vanaf 3 personen. Alle gasten moeten gebruik maken van een zitplaats aan 

een tafel of bar. Gasten dienen vooraf te reserveren. Gasten dienen vooraf te 

reserveren. De exploitant of beheerder is primair verantwoordelijk voor de 

naleving van de 1,5 meter en de overige voorschriften als ook de controle daarop.  
 

Paracommerciële eet- en drinkgelegenheden die onderdeel zijn van 

buitensportaccommodaties (verenigingskantines) blijven gesloten. Commerciële 

horecagelegenheden bij of op sportaccommodaties mogen onder bovengenoemde 

voorwaarden wel open voor gasten.  

 

Buitenterrassen mogen open op voorwaarde dat de gasten een zitplaats aan een 

tafel hebben en anderhalve meter afstand houden, met uitzondering van personen 

die een gezamenlijk huishouden vormen. Hierbij geldt dat de 1,5 m gehandhaafd 

wordt vanaf 3 personen.  Terrassen dienen aan de bovenzijde volledig open te 

zijn, dan wel aan de drie zijdes volledig open te zijn. De exploitant of beheerder is 

primair verantwoordelijk voor de naleving van de 1,5 meter en de overige 

voorschriften als ook de controle daarop. Voor terrassen in overdekte winkelcentra 

gelden dezelfde regels als voor de binnenruimten van eet- en drinkgelegenheden. 

 

De exploitant of beheerder dient het terras zo in te richten dat gasten en 

personeel altijd anderhalve meter afstand kunnen houden tot elkaar. Bij 

aanpalende terrassen zorgen de beheerders van deze terrassen gezamenlijk voor 

het in acht kunnen nemen van de anderhalve meter. Van exploitanten of 

beheerders van een terras wordt verwacht dat zij zorg dragen voor het reguleren 

van de toestroom op het terras en daarbij ook clustering van wachtende of 

vertrekkende gasten buiten het terras voorkomen. 

 

Eet- en drinkgelegenheden die onderdeel zijn van inrichtingen die nog zijn 

gesloten, blijven gesloten, tenzij uit deze aanwijzing anders voortvloeit. 

De voorzitter van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat gemeenten een 

gebiedsaanpak opstellen voor horeca concentratiegebieden ter voorkoming van 

grote drukte en toestroom in deze gebieden. 

 

Bioscopen en culturele instellingen. 

In afwijking van deel I, onderdeel 1 en 2, van de aanwijzing van 24 april 2020 

mogen bioscopen, filmhuizen, concertzalen, podia voor alle genres van muziek, 

theaters en hiermee vergelijkbare culturele instellingen vanaf 1 juni 12.00 uur op 

publiekgerichte activiteiten organiseren. Per afzonderlijke ruimte binnen deze 

instellingen mogen maximaal 30 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn. Een 

zichtbaar gescheiden podium wordt als een afzonderlijke ruimte beschouwd. Alle 

aanwezigen dienen onderling 1.5 meter afstand te houden, met uitzondering van 

personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Bezoekers moeten vooraf 

reserveren. 
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Musea, presentatie-instellingen en monumenten.  

Musea, presentatie-instellingen en monumenten met een publieksfunctie mogen 

per 1 juni, 12.00 uur ook weer open voor bezoekers.  Bezoekers dienen vooraf per 

tijdvak te reserveren. De instellingen dienen de toegangs- en verblijfstijden en de 

inrichting van de instelling zodanig te organiseren dat bezoekers steeds 1,5 meter 

afstand kunnen houden, met uitzondering van personen die een gezamenlijk 

huishouden vormen. 

 

Als u problemen ervaart bij de uitvoering van deze opdrachten, verzoek ik u 

contact op te nemen met het coronateam van het Landelijk Operationeel 

Coördinatiecentrum (LOCC-N). 

 

Hoogachtend, 

mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, 

 
 
de minister van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport, 
 

 
 
 
Hugo de Jonge 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag 

Datum 	11 juni 2020 
Betreft 	Aanwijzing maatregelen COVID-19 vanaf 15 juni 

Geachte voorzitters, 

Gehoord hebbende het overleg van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing van 
3 juni 2020 en het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
van 8 juni 2020 maak ik aanpassingen in de opdracht voor bestrijding van de 
uitbraak van COVID-19 die ik op 24 april, 8 mei en 26 mei 2020 op basis van 
artikel 7 van de Wet publieke gezondheid heb verstrekt. 

Op 24 april, 8 en 26 mei heb ik u opdracht gegeven om uw bevoegdheden op het 
terrein van publieke gezondheid en openbare orde en veiligheid in te zetten om 
verschillende maatregelen te nemen die nodig zijn voor de bestrijding van COVID-
19. Ik geef u nu opdracht om enkele maatregelen, met ingang van 15 juni 2020, 
aan te passen. Voor het overige worden de aanwijzingen van 24 april, 8 mei en 26 
mei verlengd. 

Vóór 1 juli 2020 besluit het kabinet opnieuw over het verlengen en/of aanpassen 
van maatregelen. 

Sanitaire voorzieningen 
De opdracht tot sluiting van sanitaire voorzieningen, zoals geregeld in deel II, 
onderdeel 5, van de aanwijzing van 24 april 2020 en gewijzigd in de aanwijzing 
van 26 mei 2020, komt per 15 juni 2020 te vervallen, op voorwaarde dat de 
richtlijnen van het RIVM worden opgevolgd. 

Het verbod op het gebruikmaken van gemeenschappelijke was- en 
douchegelegenheden in zwemgelegenheden, inrichtingen voor sporten en 
beweging die buiten sporten mogelijk maken, instellingen voor topsport, in 
dierentuinen, pretparken en bibliotheken, zoals geregeld in de aanwijzing van 8 
mei 2020, wordt opgeheven, op voorwaarde dat de richtlijnen van het RIVM 
worden opgevolgd. 

Verpleeghuizen en ander kleinschálige woonvormen in de ouderenzorg 
De bepaling voor verpleeghuizen en andere kleinschalige woonvormen in de 
ouderenzorg, zoals geregeld in de eerste alinea van deel IV van de aanwijzing van 
24 april 2020, komt per 15 juni 2020 als volgt te luiden: 
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Het kabinet heeft besloten dat vanaf 15 juni het verbod op het ontvangen van 
bezoek wordt opgeheven voor alle locaties behalve locaties waar zich nog één of 
meer COVID-19 besmettingen voordoen. Op die locaties is het ontvangen van 
bezoek nog steeds verboden, behalve in uitzonderingssituaties. In de 
stervensfase, of vergelijkbare omstandigheden, kan een instelling incidenteel 
afwijken van deze maatregel. Ook voor structurele vrijwilligers is een uitzondering 
op deze maatregel mogelijk. Voorts zijn uitzonderingen mogelijk voor het horen en 
beoordelen van een cliënt in het kader van de Wet zorg en dwang 
psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte personen. 

Als u problemen ervaart bij de uitvoering van deze opdrachten, verzoek ik u 
contact op te nemen met het coronateam van het Landelijk Operationeel 
Coiirdinatiecentrum (LOCC-N). 
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Hoogachtend, 

mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, 

de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 

'osil 
Hugo de Jonge 
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